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Regidoria de Governació

El dissabte 1 de desembre, a la una del migdia, 
el Ple Municipal de Riudoms va elegir alcalde 
el regidor Sergi Pedret Llauradó. Pedret ja 
exercia l’alcaldia en funcions des del passat 
21 de novembre quan el ple municipal va 
acceptar la renúncia de l’exalcalde, Josep 
M. Cruset, per poder assumir les seves 
responsabilitats com a president del Port de 
Tarragona. L’Eugenia Montalvo Marín, que 
substitueix Cruset en el ple municipal, ha 
pres possessió de l’acta de regidora pocs 
minuts abans de l’elecció de l’alcalde.

Pedret ha resultat elegit amb els 9 vots del 
seu grup municipal i els 4 vots en blanc dels 
grups de l’oposició. En el seu discurs, el nou 
alcalde ha destacat els avanços realitzats pel 
Govern Municipal en matèria d’equipaments 
i serveis, però també ha assenyalat que 
«queda feina per fer i això em motiva, i ens 
motiva a l’Equip de Govern, per a aixecar-
nos cada dia per seguir treballant en benefici 
del nostre poble; per fer un poble on -junts- 
continuem transformant les mancances en 
oportunitats».

Sergi Pedret, fins ara regidor de Serveis 
Públics, Comerç Local i Promoció Econòmica, 
té 35 anys i suma més de tres anys 
d’experiència davant d’unes de les regidories 
clau d’aquest mandat municipal 2015-2019.

Noves incorporacions i canvis en algunes 
regidories

El decret de delegació a favor dels regidors 
i de creació de regidories conté pocs canvis 
respecte al govern anterior. La principal 
novetat és la incorporació de la nova regidora 
de Comerç Local i Promoció Econòmica.

Eugenia Montalvo, que ja va ser regidora 
de Comerç Local en el mandat 2011-2015, 
hi torna de nou a dirigir una àrea que li és 
coneguda i, a més, hi afegeix la de Promoció 
Econòmica. 

El decret de delegació de competències 
inclou alguns canvis respecte al període de 
l’alcaldia de Josep Maria Cruset. En aquest 
sentit, Cultura i Casal Riudomenc que abans 
era responsabilitat de Jordi Domingo, passa 
a ser una àrea dirigida per Maria Cros que 
se suma a Ensenyament, Joventut, Lleure, 
Informació Municipal i Política Lingüística. 
Al mateix temps, Domingo incorpora l’àrea 
d’Agricultura a les que ja ostentava: Hisenda, 
Participació i Transparència.

Sergi Pedret, elegit alcalde pel 
Ple Municipal de Riudoms

// Eugenia Montalvo 
s’incorpora com a regidora 
de Comerç Local i Promoció 

Econòmica
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Entrevista a Sergi Pedret

«Som el primer govern municipal 
de la història de Riudoms
amb més dones que homes»
Porteu poques setmanes exercint d’alcalde. 
Quin balanç en fa?

Un balanç molt positiu. Vaig viure el ple 
d’elecció de l’alcalde amb una barreja de 
sentiments molt forts. Emocionat pels reptes, 
il·lusionat per l’oportunitat de ser l’alcalde 
de tots els riudomencs i riudomenques i 
carregat de força per plantar cara al futur i 
treballar per al nostre poble. Molt content pel 
suport de molts riudomencs i riudomenques 
i, sobretot, de tota la meva família i amics.

I pel que fa a la gestió del dia a dia?

He notat un augment de temes i problemes 
que se’m demana que resolgui i, també, una 
major varietat de temàtiques, però en la 
resta dels aspectes del dia a dia, com que ja 
venia d’una regidoria complexa, no he notat 
tant el canvi. He de dir que em sento molt 
ben acompanyat i recolzat per la resta dels 
membres de l’equip de govern i també pels 
treballadors i treballadores de l’ajuntament. 
Això fa que tot sigui molt més senzill de 
portes endins i molt més planer de portes 
en fora.

Quins canvis pensa introduir en el Govern 
municipal respecte al de Josep Maria Cruset?

Si parlem de compromís amb els riudomencs, 
segueix sent tan fort i ferm com sempre. 
Som un equip, treballem junts, de manera 
coordinada i solidària, i mantenim el nostre 
compromís intacte: complirem el nostre 
programa electoral del 2015 i ens hi deixarem 
la pell si cal per aconseguir-ho.

Si parlem de persones, és innegable que 
hi ha un canvi, però la incorporació de 
l’Eugenia Montalvo i uns lleugers canvis en 
el repartiment de competències ens permet 
afrontar els darrers mesos de mandat amb 
totes les garanties per als veïns i veïnes de 
Riudoms.

Però el canvi més important que poca gent 
ha vist i que jo valoro molt positivament, és 
que amb la incorporació de l’Eugenia aquest 
és el primer govern municipal de Riudoms 
amb més dones que homes, i això és molt 
important perquè suposa donar visibilitat 
i normalitzar la presència femenina en 
política, ja que avui encara és difícil de veure 
en l’àmbit local i nacional.

//Hi ha molt feina per fer, 
però amb il·lusió i energia res 

no ens pot aturar

//El nostre compromís 
amb els riudomencs i les 

riudomenques segueix sent 
tan fort i ferm com sempre
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Entrevista a Sergi Pedret

Preveieu fer canvis de gestió o de programa?

El nostre programa segueix sent el mateix i 
continuem treballant per complir-lo. Estem a 
la recta final i ens esforcem per complir amb 
tots els nostres compromisos. Els nostres 
esforços es concentren en millorar la qualitat 
de vida i el benestar dels veïns i veïnes. 

Treballem per al jovent, portant a la pràctica 
el Pla Local de Joventut i dinamitzant l’Espai 
Jove. Treballem per a la gent gran, recentment 
hem celebrat l’Homenatge a la vellesa amb 
la participació de 300 
persones, vetllem per 
tenir uns bons serveis 
socials que vetllin per 
la qualitat de vida dels 
nostres avis i àvies, 
especialment si estan 
més en risc, i tenim 
una àmplia oferta d’activitats lúdiques i 
formatives que s’omplen a cada convocatòria 
que fem. 

Estem treballant per als veïns i veïnes del 
Nucli Antic, a través del pla de dinamització 
del nucli antic amb actuacions en matèria 
urbanística, econòmica i social per tal que 
el nostre centre històric segueixi sent el 
punt de trobada i d’activitat comercial del 
poble. També estem posant en marxa un 
pla de dinamització del comerç local, per tal 
que el comerç vagi acompanyat sempre en 
totes les iniciatives que vulguin emprendre: 
campanyes comercials, rutes de tapes, 
campanya de Nadal... 

I no ens oblidem tampoc, entre d’altres, de 
l’esport i la cultura. Tenim unes instal·lacions 
esportives molt importants i cada cop som 
seu de més competicions quant a demarcació, 
nacional i internacional; i el Teatre Auditori 
del Casal Riudomenc i el calendari de festes 
ens ha situat com un destí cultural per a 
molts pobles del nostre voltant.

I d’aquí al final de mandat, quins projectes 
es materialitzaran?

Al final d’aquest mandat, la majoria dels carrers 
del nucli antic s’hauran millorat o rehabilitat, 
fent-los més transitables, unificant l’estètica, 
fent-los més còmodes per als vianants i molt 
més atractius per als visitants. A aquesta 
millora de l’entorn urbà, li hem de sumar una 
col·laboració estable amb els comerciants i 
restauradors per tal que siguin els autèntics 
protagonistes de la promoció econòmica del 
nostre poble, gràcies a les accions que estem 

posant en marxa del 
Pla de Comerç i del Pla 
de Turisme.

També tindrem molts 
espais públics acabats: 
la reforma de les 
Escoles Velles i l’Antiga 

Llar de Jubilats que atorgaran un espai de 
reunió i de treball per a cada entitat del 
poble, la reforma i condicionament de l’antic 
edifici de les Monges, la reforma de la plaça 
Mare Cèlia, les obres al barranc del Portal, 
les noves pistes de pàdel... Ja n’hi ha de feina 
per fer! Però amb il·lusió i energia res no ens 
pot aturar!

//Ens concentrem en millorar 
la qualitat de vida i el 

benestar dels veïns i veïnes



6

L’últim cap de setmana de novembre, es van celebrar les festes en honor al Beat Bonaventura. 
A més dels actes religiosos, amb la solemne Missa concelebrada i la processó del dissabte 
al vespre com a actes centrals, també es va celebrar la 6a edició del Movember Beat Party 
a l’Espai Jove. El Teatre Auditori Casal Riudomenc va acollir l’obra “Un cop l’any” amb David 
Verdaguer i Andrea Ros. I el diumenge es va fer l’Homenatge a la Vellesa i l’espectacle de focs 
d’artifici amb música de bandes sonores de pel·lícules com a punt final a les festes d’enguany.  

Riudoms celebra les 
festes en honor al Beat

Festes del Beat Bonaventura Gran
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Festes del Beat Bonaventura Gran

En les últimes setmanes, s’han recobert 
amb ciment diversos camins com són el de 
Blancafort, dels Matxos, dels Cerdans, de la 
Cambra i de Canaletes.

L’Ajuntament ha habilitat una zona d’aparcament públic al final del carrer Mont-roig amb 
capacitat per a 40 vehicles. Aquesta actuació forma part del projecte de pavimentació 
d’aquest carrer del Barri Ferrant, actualment ja finalitzat. 

L’Escola Beat Bonaventura va visitar, durant 
el mes de novembre, la Deixalleria Municipal 
per conèixer les seves instal·lacions i el seu 
funcionament.

El Barri Ferrant disposa d’un nou 
aparcament públic

Arranjats els 
camins del terme 
de Riudoms

Visites escolars 
a la Deixalleria 
Municipal

Regidoria de Serveis Públics
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Les regidories d’Ensenyament i de Turisme 
han posat en marxa un nou programa 
pedagògic adreçat al públic més jove de les 
escoles del territori perquè pugui conèixer els 
orígens riudomencs del món creatiu d’Antoni 
Gaudí. L’oferta pedagògica que entrarà en 
funcionament definitiu al gener de l’any 2019, 
consisteix en dues rutes dinamitzades a la Casa 
Pairal d’Antoni Gaudí a càrrec de l’empresa “Ans 
Educació”, a la qual s’ha encarregat la creació i 
la realització d’aquestes activitats.

Totes dues rutes dinamitzades complementen 
la visita a la Casa Pairal de Gaudí amb tallers 
i experiències, centrades principalment en els 
primers anys de vida de Gaudí i també en els 
elements del món i la vida rural riudomenca 
que van inspirar l’obra del genial arquitecte, 
especialment les seves obres barcelonines.

La proposta s’adreça a alumnes de Cicle Inicial 
i Cicle Superior de les escoles de Catalunya i, 
durant el mes de novembre i desembre, s’ha 
convidat les escoles del municipi a participar-hi 
en forma d’experiència pilot.

Rutes pedagògiques per conèixer la 
infància d’Antoni Gaudí a Riudoms

Regidoria d’Ensenyament

El Cicle de xerrades “Entre tots eduquem” 
enceta la tercera temporada

La primera xerrada del curs 2018/2019, 
que va tenir lloc el mes de novembre, va 
centrar-se en la tecnologia. L’assessor 
educatiu i expert en creixement personal, 
Joan Carles Folia, va parlar sobre com 
evitar l’addicció dels infants a les pantalles.

La pròxima xerrada està prevista pel mes 
de febrer. 
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Maria
Cros
Torrents

Ensenyament

El Pla Educatiu d’Entorn

Venim d’un Riudoms on els infants han estat 
sempre acostumats a compartir aules entre 
tots, coneixent-se els uns als altres promoció 
rere promoció pel fet d’haver coincidit al 
mateix centre durant tota l’etapa educativa. 
Però l’obertura d’una nova escola a Riudoms 
fa just 10 anys, a causa del creixement del 
municipi, ha anat fet més complexa aquesta 
sensació familiar entre tots els infants d’una 
mateixa edat abans d’iniciar els estudis a 
l’Institut. Sortosament, l’elevada oferta 
d’activitats extraescolars al nostre poble 
incloent aquelles organitzades per les 
associacions locals s’han convertit en l’eina 
més potent de cohesió entre ells actualment. 

Des de l’Ajuntament de Riudoms però, 
considerem que és necessari incidir en 
aquest aspecte i per tant, volem posar els 
mecanismes necessaris per fer de la cohesió 
educativa un punt fort al nostre municipi. Per 
aquest motiu, fa uns mesos es van iniciar els 
tràmits amb el Departament d’ensenyament 
per poder rebre el suport i l’assessorament 
adequat per la redacció del Pla Educatiu 
d’Entorn. Aquest document proposa, a partir 
d’una anàlisi de la realitat, un recull d’activitats 
concretes per dur a terme amb l’objectiu 
de donar continuïtat i coherència entre les 
accions dels diferents agents educatius de 
Riudoms, ja sigui entre les mateixes escoles, 
l’institut i la llar d’infants, així com l’escola 
de música o les diferents entitats locals, les 
famílies i fins i tot el mateix entorn. 

Rutes pedagògiques per conèixer la 
infància d’Antoni Gaudí a Riudoms

Es posa en marxa 
el Programa Lecxit 
amb sis alumnes de 
Primària
La Biblioteca Pública Municipal Antoni Gaudí 
amb la col·laboració de les escoles de Primària 
de Riudoms ha iniciat el Programa Lecxit. 
Lectura per a l’èxit educatiu, esdevenint així 
Punt Lecxit de referència al municipi. 

Aquest programa, promogut per la Fundació 
Jaume Bofill, té per objectiu millorar l’èxit 
educatiu dels infants a través del treball de 
la seva comprensió lectora amb el suport del 
voluntariat. Així, cada infant, acompanyat d’un 
voluntari o voluntària, dedica una hora a la 
setmana a la lectura. 

La col·laboració amb els centres escolars és 
fonamental per garantir el seguiment pedagògic 
dels infants que participen en el programa. 

De moment, s’ha iniciat el programa amb sis 
persones voluntàries que donen suport a un 
total de sis nens i nenes de les dues escoles 
de Primària de Riudoms. La idea és poder anar 
ampliant aquest servei a mesura que se sumin 
més persones voluntàries.
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L’Ajuntament i la Fundació Bancària “LaCaixa” 
han signat el conveni de renovació de 
l’aportació econòmica que aquesta entitat fa 
al programa “Riudoms solidari amb la gent 
gran” que funciona des de l’any 2012.

Al novembre, es va celebrar la “Jornada 
de la Gent Gran. Cuidem el cuidador” amb 
cinc xerrades que van posar l’accent en 
la necessitat que el cuidador o cuidadora 
també vetlli per la seva salut i benestar.

L’Ajuntament ha homenatjat la Sra. Maria 
Salvadó Torrell que, el mes de novembre 
d’aquest any, ha complert 100 anys. En el 
mateix acte, se li va lliurar la Medalla Centenària 
que atorga la Generalitat de Catalunya.

El dimarts 20 de novembre es va dur a 
terme, a la Llar de Jubilats, una xerrada 
sobre l’ús del telèfon mòbil i les seves 
aplicacions bàsiques a càrrec de la Míriam 
Díaz, psicòloga de la Residència L’Onada. 

Jornada de la 
Gent Gran

Renovació del 
conveni d’ajuts 
socials

Xerrada sobre el 
telèfon mòbil

Maria Salvadó 
rep la medalla 
pel seu centenari

Regidoria de Benestar Social i Gent Gran



11   \www.riudoms.cat

Regidoria de Cultura

La nit del divendres 16 de novembre es van 
lliurar els Premis Arnau de Palomar 2018 
que convoca anualment el Centre d’Estudis 
Riudomencs Arnau de Palomar amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Riudoms. 

L’Ajuntament va commemorar el Dia 
Internacional de l’Eliminació de la violència 
envers la Dona (25 de novembre), amb 
la lectura d’un manifest. Tots els grups 
municipals van donar suport a l’acte.

Es lliuren els 
Premis Arnau 
de Palomar

Acte per eliminar 
la violència cap 
a les dones

El 21 de novembre, la Biblioteca Antoni Gaudí 
va commemorar l’Any Fabra amb l’espectacle 
“Mestre Fabra” a càrrec de l’actriu Rosa 
Cadafalch, en el qual es va desglossar l’obra 
i la figura de Pompeu Fabra.

La Biblioteca 
amb l’Any Fabra

El regidor de Cultura, Jordi Domingo, va 
participar, el divendres 9 de novembre, en la 
presentació del llibre “Migracions d’entrada 
i de sortida de Riudoms (1910-1950)” de 
Josep M. Grau Pujol.  

Presentat el llibre 
de J. M. Grau Pujol
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Les instal·lacions esportives de Riudoms 
van acollir, el dissabte 3 de novembre, 
les semifinals interclubs de patinatge que 
organitza la Federació Catalana de Patinatge.

La Guàrdia Municipal de Riudoms i la secció 
de Riudoms de la Lliga contra el Càncer s’han 
sumat a la campanya solidària «Pels valents», 
impulsada per recaptar fons per a l’Hospital 
de Sant Joan de Déu, contra el càncer infantil.

Riudoms té un nou equip de futbol americà 
des del mes de maig. Els “Rebels Football 
Riudoms” el formen 50 persones i, actualment, 
ocupen la 5a posició de la classificació.

En el marc de la campanya “Riudoms Pedala” 
i amb la col·laboració de la Guàrdia Municipal, 
l’alumnat de les escoles de Primària han rebut 
una xerrada sobre la circulació i seguretat en 
bicicleta i han fet sortides pel municipi. 

Campanya 
#pelsvalents

Semifinals de 
patinatge

Riudoms Pedala 
a les escoles

Nou equip de 
futbol americà 

Regidoria d’Esports

Regidoria de Seguretat Ciutadana
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Regidoria de Promoció Econòmica

Un any més, Riudoms va celebrar la Festa de l’Oli Nou a les instal·lacions de la Cooperativa 
Agrícola, el diumenge 11 de novembre. El programa d’enguany, a més de l’esmorzar 
popular, incloïa demostracions culinàries a càrrec de cuiners locals, un concurs d’allioli, una 
presentació i tast de l’oli nou i l’11a Trobada d’intercanvi de plaques de cava.

La Festa de l’Oli serveix més d’un 
miler d’esmorzars

El dilluns 5 de novembre, més de vint 
responsables de comerços de Riudoms van 
participar en el curs “Tens un comerç? Les 
xarxes socials t’ajuden a vendre!” organitzat per 
la Cambra de Comerç de Reus i l’Ajuntament.

L’artista Joan Serramià, autor del Cavall dels 
Nebot, va participar a Chengdu (Xina) en 
una fira de creativitat i disseny, en la qual 
va oferir una conferència sobre les formes 
orgàniques del llenguatge creatiu de Gaudí. 

Curs de xarxes 
socials per als 
comerços

Joan Serramià 
difon l’obra de 
Gaudí a la Xina
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Quatre anys sense apujar impostos

El govern no l’encerta i Esquerra fa propostes de millora

La renúncia de Josep M Cruset

Al contrari de molts altres ajuntaments, a 
Riudoms hem congelat els impostos per tal 
d’ajudar els veïns en aquests anys de majors 
dificultats econòmiques.

Fa molts anys que no s’han modificat les diferents 
taxes i impostos, i quan s’ha fet, ha estat a favor 
dels veïns. Com per exemple, demanar a l’Estat 
la rebaixa general del valor cadastral quan es 
va oferir aquesta possibilitat als ajuntaments, i 
també aplicar bonificacions:

• Relacionades amb els habitatges del nucli antic.

• Per incentivar les obres dels comerços o la 
implantació de nous negocis.
• Per a famílies nombroses o monoparentals. 
• En els vehicles de més de 25 anys i aquells que 
contaminen poc.
• Per la construcció d’hivernacles agrícoles.
• Etc.

Aquest fet encara té més valor si tenim en compte 
que en aquests anys els costos dels serveis 
bàsics, com ara la recollida d’escombraries, 
l’aigua, l’electricitat, etc., han augmentat de 
manera significativa. 

El govern de Riudoms vol fer creure que la 
seva gestió és impecable, però sovint no és 
així. Vegem dos casos recents en què ha 
patinat.

El primer: les obres als carrers St. Bonifaci 
i Gaudí. Veïns i comerciants van alertar que 
anaven endarrerides i el mateix govern ho 
va reconèixer en una carta pública. A més, 
l’execució es podia haver millorat: s’han vist 
varetes de ferro amb les puntes descobertes 
i situacions poc professionals, com quan uns 
operaris van encimentar la clau de pas d’aigua 

del carrer St. Bonifaci. El govern ha acabat 
admetent que l’empresa que fa les obres no té 
massa experiència fent carrers. Sent així, per 
què la van triar?

Segon cas: els darrers 4 anys el govern no 
ha executat 120.000 € que havia promès per 
al lloguer jove. Cada any ha pressupostat 
30.000 € amb aquest objectiu, però no s’han 
utilitzat. Ara, per justificar-se, ha tret un 
informe de l’interventor que afirma que, a 
falta d’un conveni, l’Ajuntament no pot donar 
aquests ajuts perquè serien competència 

En els darrers mesos, arran de publicacions de 
la premsa, algú podia preveure que l’alcalde 
de Riudoms Josep M Cruset no acabaria el 
seu mandat. Fent ús d’allò a què ens tenen 
acostumats els partits tradicionals i la vella 
política, la cerca d’un nou lloc de confiança 
per a aquells polítics que abandonen la seva 
carrera, l’alcalde de Riudoms ha esdevingut 
el nou president del Port de Tarragona, 
càrrec proposat per la Generalitat i aprovat 
pel Ministerio de Fomento. 

L’alcalde Cruset plega després d’onze anys al 
càrrec i quinze a l’ajuntament, sent un clar 
exemple de perpetuació a les institucions. Va 
renunciar al seu càrrec mitjançant una carta 
que es va repartir, a corre-cuita, a totes les 
cases del poble. Una comunicació que no va 
arribar, per canals oficials, als representants 
polítics de Riudoms. 

Un altre dels fets destacables d’aquesta 
renúncia és la seva successió. El PDECAT 
Riudoms va decidir nomenar Sergi Pedret 

Opinió dels Grups Municipals
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Quatre anys sense apujar impostos

El govern no l’encerta i Esquerra fa propostes de millora

La renúncia de Josep M Cruset

L’Equip de Govern, a diferència de molts altres 
municipis, ha optat per oferir uns majors 
serveis i de major qualitat, sense augmentar els 
impostos i les taxes. malgrat l’augment de cost 
que ens apliquen a l’Ajuntament.

Aquest esforç fa possible que per exemple 
Riudoms tingui un dels preus de l’aigua més 
baixos de tota la demarcació. Quan al nostre 
poble paguem 0,735€ per m3 a La Selva del 
Camp paguen 1,056€/m3, a Montblanc 1,092€/
m3 i a Valls 1,219 €/m3... i, si ens comparem 
amb la mitjana de Catalunya, encara és més 
favorable perquè és de 1,331€/m3.

Això ha estat possible gràcies a aplicar criteris 
de prudència econòmica a l’hora de decidir el 
dia a dia, no externalitzar els serveis bàsics i, 
a la vegada, fer un esforç per optimitzar els 
recursos que tenim. 

Ens sentim orgullosos d’haver aconseguit tot 
això, i lamentem que l’única administració que 
ha augmentat els impostos a Riudoms hagi 
estat el Ministerio de Hacienda mitjançant la 
revisió dels habitatges dels veïns del nostre 
poble, sovint amb augments de valor totalment 
fora de tota lògica.

de la Generalitat. L’informe es va demanar 
just l’octubre de 2018… quatre anys després 
d’haver promès els ajuts!

En tot cas, pobles similars al nostre -com 
La Canonja- sí que donen ajuts al lloguer. 
Preguntes: si hi ha governs que han trobat 
la via per donar-los, per què el de Riudoms 
no? Per què l’informe -que estem analitzant a 
fons- no es va demanar fa 4 anys? Per què es 
va prometre una cosa si, suposadament, no 
es podia complir? Sembla clar que la feina no 
s’ha fet bé. 

En tots dos casos, Esquerra ha fet propostes de 
millora. Sobre les obres: elaborar un protocol 
que redueixi els maldecaps que causen. Cal 
millorar la coordinació Ajuntament-empresa 
executora i la informació donada als veïns. I 
sobre els ajuts al lloguer: el març de 2016 ja 
vam reclamar fer una normativa que deixés 
clar com els joves se’n poden beneficiar. Si el 
govern ens hagués fet cas, potser ja hauríem 
trobat una solució jurídica. Què ha fet tot 
aquest temps?

com a nou alcalde. Un clar exemple de la 
utilització de la institució amb finalitats 
electoralistes, ja que a ningú se li escapa 
que Pedret serà el nou candidat a l’alcaldia 
les pròximes eleccions i que, per tant, aquest 
nomenament previ serveix per donar-lo a 
conèixer entre els riudomencs. I més quan 
aquesta proclamació no estava prevista, ja 
que Sergi Pedret ocupava el vuitè lloc a la 
llista del PDECAT i no desenvolupava cap 
tasca en la Junta de Govern de l’Ajuntament 
de Riudoms. 

Des de les Candidatures d’Unitat Popular 
sempre hem defensat la no professionalització 
de la política i la limitació dels mandats, 
per això continuarem defensant la 
implementació d’un codi ètic per evitar 
que un polític pugui estar tants anys en el 
càrrec i que el deixi per ocupar-ne un altre. 
Perquè creiem fermament que la voluntat 
de servir públicament i institucionalment ha 
de ser temporal, per evitar que les nostres 
institucions democràtiques estiguin en mans 
d’uns pocs. 

Grup Municipal del PDeCAT

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM

Grup Municipal de la CUP
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Sabies que...
L’H

om
enatge a la Vellesa és la festa de la gent gran en honor a tots els riudom

encs 
i les riudom

enques de m
és de 82 anys. A

quest any hi van participar un centenar 
de persones.


